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Beste ouders 

De maand februari is begonnen. We zien dat het ook al weer langer licht is aan het einde van 

de middag; het voorjaar komt! Storm Corrie is voorbij geraasd en dat hebben we ook 

gemerkt in de klas…het was even een onstuimig dagje gisteren. Het is wel mooi om te zien 

hoe de natuur invloed heeft op groepsprocessen. Deze week is het rapport meegegeven en 

vinden de gesprekken plaats. Ik wens ieder goede gesprekken toe.  Heeft u vragen of 

opmerkingen: bel naar school of stuur een bericht in social schools. 

Vriendelijke groeten en graag tot ziens 

 

Hanneke Henneveld 

Directeur cbs De Roerganger 

0513 625851 

h.henneveld@cbo-meilan.nl  

en via social schools bereikbaar  
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Naar psalm 23:1-4 

Heer, u bent mijn herder, ik kom niets tekort. 

Op rustige plaatsen mag ik spelen, 

Er is genoeg te eten en te drinken. 

U maakt me sterk en beschermt me op de weg. 

Al moet ik door het donker, 

Ik ben niet bang, 

Want u bent bij mij. 

Uw liefde en trouw geven mij moed. 
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Agenda februari 2022 
31 januari Het rapport gaat mee vandaag. Deze week ( week 5)  10 

minuten gesprekken. 

10 feb Filmopname Dit is Holland met De Roerganger in de hoofdrol 

13 feb GEEN Kerk School Gezinsdienst 

18 feb Studiedag voor het team; leerlingen vrij 

21 feb-25 feb voorjaarsvakantie 

28 feb Groep 7 naar het Rijksmuseum 

 

Inhoud van deze nieuwsbrief 
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Leesrooster 

De volgende Bijbelverhalen staan deze maand centraal: 

Week 5: 31 jan. – 4 feb. 2022                   

Iedereen komt naar Jezus, Marcus 3:7-12 

Twaalf apostelen, Marcus 3:13-19 

Waar haalt Jezus het vandaan?, Marcus 3:20-30 

Week 6: 7-11 feb. 2022 

De zaaier, Marcus 4:1-20 

Zet je lamp niet onder een emmer, Marcus 4:21-25 

Het koninkrijk van God, Marcus 4:26-34 

Week 7: 14-18 feb. 2022 

De man die niet fris was, Marcus 5:1-20 

Twaalf jaar ziek, Marcus 5:21-34 

Het dochtertje van Jaïrus, Marcus 5:35-43 

Week 8/9: 21 feb. – 4 mrt. 2022 

Jezus stuurt zijn discipelen eropuit, Marcus 6:6b-13 

De dood van Johannes de Doper, Marcus 6:14-29 

Vijf broden en twee vissen, Marcus 6:30-44 
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Vanuit het team 
 

We zijn in de gelukkige omstandigheden dat we de groepen allemaal kunnen bemensen en 

dat is fijn. De afgelopen weken hebben we wel afwezige leerlingen gehad en dat zal nog wel 

even doorgaan. Hopelijk gaat omikron ons een beetje genadig voorbij. 

In het team hebben we de DUO tevredenheidspeilingen besproken en de punten waar we 

aan kunnen werken, zijn gepland en onder de aandacht gebracht. Werk in uitvoering dus. 

Momenteel zijn de 10 minuten gesprekken. Ik wens iedereen fijne gesprekken toe.  

We zijn nog heel druk op zoek naar een collega die kan invallen in het zwangerschapsverlof 

van juf Inge Birthe. Zij gaat vanaf 28 weken zwangerschap vervangende taken voor de school 

doen en zal dan 6 weken niet in de klas zijn voor haar echte verlof ingaat. Wanneer we 

iemand hebben, laten we het weten. 

 

We schreven de vorige keer al: de nieuwe website komt online en sinds 10 januari is deze 

ook online. We vinden het zelf een mooie en overzichtelijke website. Neem maar eens een 

kijkje: Home - De Roerganger (deroerganger-meilan.nl) 

Gebedsgroep 
 
Heeft u gebedspunten? U mag een bericht naar mij sturen in social 
schools en dan zorgen we dat het bij de gebedsgroep komt. 
 
We rouleren de doos ook per groep. In de klas wordt er aandacht 
aan geschonken. De gebedspunten van de kinderen worden 
doorgegeven aan de gebedsgroep. We beginnen nu weer met de 
doos in groep 1-2 B 
 
 
 
 

 
 

Vanuit school 
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Covid 
 

Beste ouders 
Over Covid heeft u een los bericht gehad maandag 31 januari. De nieuwste maatregelen zijn 
er in verwerkt. Mocht het u duizelen? Bij twijfel, bel naar school of stel uw vraag in social 
schools. Met elkaar komen we eruit. 

 

Dit is Holland 
 

Dit is Holland – Elke aflevering een andere regio! 
Op donderdag 10 februari komt een cameraploeg bij ons opnames maken. We delen het 
eindresultaat met jullie. 
Gisteren heeft de leerlingenraad al besproken wat allemaal in beeld moet komen…Dat wordt 
proppen in een item van maximaal 3 minuten! 
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Rekeningnummer goed doel 

NL54RABO0154014907 

Bovenstaande is het rekeningnummer van school. Mocht u op maandag geen kleingeld 
hebben om mee te geven dan kunt u ook overmaken. Zet er dan duidelijk bij dat het voor 
onze sponsorkinderen is/ goed doel. Dan komt het zeker op de plek waar het voor bedoeld 
is. 

 

Verkeersveiligheid 

In de MR en de OR spreken we regelmatig over de verkeersveiligheid. We hebben meerdere 
oproepen voor Klaar-over gedaan. Nogmaals: We willen graag een rooster maken met 
ouders die helpen oversteken: hoe meer aanmeldingen hoe minder vaak je aan de beurt 
bent. Om kwart over twee tot max half 3 bij de hoofduitgang de verkeersveiligheid helpen 
verbeteren; 1 ouders en 2 groep 8 leerlingen (die daarvoor opgeleid worden). 

Verder:  

- Bij de gele stroken op de stoep is het alleen; kind afzetten en weer verder rijden; niet 
parkeren 

- De ingang van het hek vrij laten voor vlotte doorstroom 
- Niet parkeren voor de parkeerboxen aan de Lepelaarstraat 
- Niet parkeren voor opritten van andere woningen 
- Kom zoveel mogelijk op de fiets 
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zwerfboeken 

Er
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Luizen pluizen; herhaalde oproep 
 

Graag willen we weer op school luizen pluizen. In de week na een vakantie is dat het meest 

handig. Echter…sinds we te maken kregen met corona is dit niet meer gedaan en nu weten 

we niet meer exact wie de luizenpluizers zijn…dus: wilt u helpen luizen pluizen? Meld u aan 

bij de leerkracht van uw kind. Als we er twee of drie per groep hebben, is dat voldoende. Er 

hebben zich tot op heden alleen ouders gemeld voor groep 4; dus kijkt u zelf goed of uw kind 

beestjes-vrij is? We kunnen nog aanmeldingen gebruiken: doet u dit rechtstreeks bij de 

groepsleerkracht? 

In de kleutergroepen is momenteel hoofdluis; graag goed kammen en behandelen! 
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